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Bad UX Examples









Recap (ทบทวน)



UX ที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้ (Valuable) จะมีองค์ประกอบดังนี้

• Useful: มีประโยชน์

• Usable: ใช้งานง่าย

• Findable: หาส่ิงท่ีต้องการได้ง่าย

• Credible: น่าเชื่อถือ

• Desirable: น่าใช้

• Accessible: เข้าถึงได้ง่าย



Useful: มีประโยชน์ - ท าให้กลับมาใช้

เช่น

- รถยนต์ท าให้คน

เดินทางไปท่ีต่างๆ

- เล่นเกมส์ ท าให้ผ่อน

คลาย (ถึงแม้ว่าบาง

คนจะไม่เห็นประโยชน์

ก็ตาม)



Usable: ใช้งานง่าย

เช่น

- รถยนต์ มีการท างาน

หลากหลายส่วน

มากมาย แต่ว่า

ท้ายท่ีสุดเราก็ใช้งาน

ได้อย่างง่าย



Findable: หาส่ิงที่ต้องการได้ง่าย



Credible: น่าเชื่อถือ – ผู้ออกแบบต้องท าให้น่าเชื่อถือ
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Desirable: น่าใช้



Accessible: เข้าถึงได้ง่าย

– เข้าถึงง่ายส าหรับทุกกลุ่มผู้ใช้ ทุกเวลา
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ลองวิเคราะห์ : Facebook มีทั้ง 6 องค์ประกอบ?

• Useful: มีประโยชน์

• Usable: ใช้งานง่าย

• Findable: หาส่ิงที่ต้องการได้ง่าย

• Credible: น่าเชื่อถือ

• Desirable: น่าใช้

• Accessible: เข้าถึงได้ง่าย



Lab2

น าเว็บไซตท่ี์น าเสนอรรังงท่ีแล้ว าาวิเรราะ์์ใส่ google 

slide ว่าเว็บไซต์นังนาีองร์ประกอบ UX ที่มีคุณค่าต่อผู้ใช้

(Valuable) 6 ด้าน์รือไา่ อย่างไร



Lab3 : งานริด Startup

- จับรูร่ิดท า Startup แอปพลิเรชัน 1 แอป

- ขังนตอนระดาสาอง (Brain Storm) ใ์้ได้ไอเดีย (ใช้ design 

thinking+LEAN ในการช่วยริด)

- ออกแบบ์น้าจอ Mobile App ที่ริด แบบรร่าวๆ  (sketch) 

ด้วยการใช้ google slide าา 5 ์น้าจอ



Design Thinking Step      

1. Empathise

2. Define

3. Ideate

4. Prototype

5. Test

Recap



Recap





We are here !!



1. Preplanning - Persona





Persona

• ตัวละคร ที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้

•“เราออกแบบระบบนี้เพ่ือใคร”











เหตุผลที่ท า Persona

- ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ดูเป็น Abstract ให้จับต้องได้ง่าย
ขึ้น

- สมองคนจะเห็นใจบุคคลมากกว่ากลุ่ม



การท างานแบบดั้งเดิม

เราจะท าอะไร 
อย่างไร
ให้ใคร



การท างานแบบ User-Centered Design

เราจะท าอะไร 
อย่างไร
ให้ใคร
ใช้เมื่อไหร่
ใช้ที่ไหน
ใช้ท าไม



Persona

- เป็นตัวแทนผู้ใช้ ให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกนั
- ตัดปัญหาการออกแบบให้ตนเอง
- ตัดปัญหาการออกแบบ เผ่ือคนที่ไม่ใช่ผู้ใช้
- สามารถปรับได้จนคนในทีมพอใจ



องค์ประกอบหลักของ Persona

•ช่ือ

•หน้าตา

•อาชีพ / ต าแหน่งงาน

•ข้อมูลส่วนตัว เช่น อายุ การศึกษา สถานภาพ

•ชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้อง

•ความต้องการ (น าไปสู่การใชโ้ปรดักส์เรา)



ข้อควรรู้ Persona

● ควรจะเป็นคนที่นา่เชื่อถือ และเป็นที่ชื่นชอบ

● ควรมีชื่อ, รูปถ่าย และอื่นๆ

● สามารถปรับได้จนคนในทีมพอใจ



Bad Example Persona















- สร้าง Persona จากแอปพลิเคชันที่เราคิดใน lab 

ก่อนหน้านี้ ลงบน Google Slide ใน lms

Lab4



2. Preplanning - Customer Journey Map



Customer Journey Map คืออะไร

- “ขั้นตอน” ที่ถูกน าออกมาแสดงผลเป็นแบบรูปภาพเพ่ือบอกว่าเรา

ได้ลูกค้ามาอย่างไร

- สร้างโดยค านึงถึงมุมมองของผู้ซื้อ

- การที่ท าการเข้าใจถึงมุมมองของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ท า

ให้ช่วยเหลือทั้งด้าน การตลาด และ การขาย



Journey State ต่าง ๆ ท่ีรวรรู้ version ย่อ



ตัวอย่าง ์ากเราต้องการซืงอรอาพิวเตอร์

นึกถงึแบรนด์ดงัประมาณ
3-5 แบรนด์ในใจ

หาขอ้มลูเพิม่ก่อน
การซื้อ - Pantip, 

facebook

ซื้อ เครือ่งเสยี ถา้เราซื้อแลว้เราพอใจกบัสนิคา้น้ีมากๆ เรากจ็ะกลบัไปซื้อ
สนิคา้แบรนด์เดมิ ออกรุน่ใหมก่ีรุ่น่กซ็ื้ออกีดดยไม่้ อ้งคดิ



ข้อดีของ Customer Journey Map 

- เข้าใจลูกค้าได้ดีย่ิงข้ึน (ลูกค้า 56% เข้าถึงสินค้า/บริการ จากหลายช่องทาง)

- ทีมงานท างานประสานงานกันได้ดีย่ิงข้ึน เพราะเข้าใจภาพรวมตรงกัน

- ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้ันตอนการขายให้ดีข้ึน (ลดต้นทุนได้ 20%).

- ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุงข้ันตอนการท างานให้ดีข้ึน (56% ของบริษัทระบุว่าการที่ลูกค้า

ลดลงเกิดจาก User Experience ไม่สอดคล้องกัน)

- เรียนรู้ถึงการที่ลูกค้าติดต่อกบั Brand, คู่ค้า และ ทีมงาน (ในปี 2020 - 85% ของการติดต่อ

ของลูกค้า จะไม่ได้ติดต่อกับ “คน”) 

- ให้ User Experience ที่โดดเด่น (บริษัทที่เน้นด้าน User Experience จะมีก าไรมากกว่า

คู่แข่งถึง 60%)



เมื่อใดที่ต้องใช้ Customer Journey Map 

- เหมาะกับทุก ๆ ธุรกิจ

- แต่ว่าความซับซ้อนจะต่างกัน ขึ้นกับประเภทของธุรกิจ

- ลักษณะข้ันตอนการขาย

- รูปแบบของการบริการหลังการขาย

- เมื่ออยากเข้าใจมุมมองของลูกค้าต่อ สินค้า/บริการ ของเรามาก

ขึ้น

* เกินกว่า 34% ของบริษัท มีการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map



ข้อแตกต่างของ Customer Journey Map กับ Persona
คือ Customer Journey Map ให้รายละเอียด ๆ ทุก ๆ

ขั้นตอนที่ลูกค้าเกี่ยวข้องกับเรา



องค์ประกอบส าคัญของ Customer Journey Map

- Persona

- Timeline

- Touchpoint

- Emotion 



การศึกษานักเต้น Pole Dancer เพ่ือที่จะท าให้
คนที่สนใจ เปล่ียนกลายมาเป็นลูกค้าของเรา

ของเว็บ Pole4fit



Persona







จุดที่จะเสริม 1 - Touchpoint ที่สร้างแรงบันดาล
ใจมากขึ้น

- วิเคราะห์

- ส่วนสร้างแรงบันดาลใจต้องบ่งบอกถึงข้อมลูวา่ Pole Dancing น่า

เล่น, ดูต่ืนเต้น และทุกคนสามารถเล่นได้

- วิธีการ

- สร้าง Content โดยให้ผู้เข้าร่วม หรือครูผู้สอนเขียน เก่ียวกับความ

เร่ืองPole Dancing น่าเล่น, ดูต่ืนเต้น และทุกคนสามารถเล่นได้

- ให้ลูกค้าเก่าๆ ช่วยแชร์รูป หรือ Video ของกิจกรรม เข้าไปที่

Social Media มากข้ึน และ upload เข้า Social Media ของ

บริษัทเอง





จุดที่จะเสริม 2 - ท าให้เจอเราเมื่อลูกค้า Research

- วิเคราะห์

- จ าเป็นต้องเป็นอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาจาก Search Engine

- วิธีการ

- จ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และ SEM มาท าการตลาดให้

- ท า Blog ของบริษัทเพ่ือเพ่ิมยอด SEO

หมายเหตุ* SEO คือ Search Engine Optimization คือ การท าให้เว็บไซต์ติดอยูใ่นอันดับต้นๆ

SEM คือ Search Engine Marketing คือ วิธีการท าการตลาดบน Search Engine





จุดที่จะเสริม 3 - เครื่องมือเพ่ือเรียนรู้หลังจบ

- วิเคราะห์

- เมื่อจบ class ไป ส่ิงที่เรียนรู้เป็นแคส่่วนหนึง่ จากท่าทั้งหมด

มากมายหลายร้อยทา่ ท าไงให้ผู้ใช้รับรู้เร่ืองนี้

- วิธีการ

- มีระบบส าหรับให้นกัเรียนบันทกึได้วา่เรียนทา่ไหนไปแล้วบ้าง และ

อยากเรียนท่าไหนเพ่ิม

- รวมทั้งสามารถจอง Class ต่อ ๆ ไปได้





จุดที่จะเสริม 4 - ช่วยการตัดสินใจเพ่ือซ้ือ
Course ต่อไป

- วิเคราะห์

- ลูกค้ามักจะลังเลว่าจะท าอะไรต่อ ควรจะซื้อ Course ระยะยาวหรือไม่

เราจะมีอะไรเสริมเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ

- วิธีการ

- ระบบจากข้อก่อนหน้าอาจจะมี function ช่วยแนะน า Course ที่

เหมาะสมโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ใชแ้ต่ละคน

- Email marketing โดยมีเนื้อหาบอกถึงความก้าวหน้าของลูกคา้แต่

ละคนในการเรียน Course ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นให้กลับมาเรียน

เพ่ิม



ส่ิงที่ดีอยู่แล้ว

1. Website บ่งบอกถึงส่ิงท่ีต้องน ามาเม่ือเข้า Class ได้ชัดเจนอยู่แล้ว

2. การสอนท าได้ดีอยู่แล้ว



Lab5

– ท า Customer Journey Map  ของแอปเรา version 
ย่อ ใส่ google slide อาจารย์ใน lms



Customer Journey Map version ย่อ



3. Preplanning : Problem Statement

Designing for User’s goals ดว้ย Problem Statement



Problem Statement

● ประดยคสัน้ ๆ ทีอ่ธบิายปัญหาทีจ่ะแก้
● เป็นจดุเริม่้น้ของการหาวธิแีกปั้ญหา
● ใหท้กุคนเขา้ใจปัญหา้รงกนั และเขา้ใจทีม่าทีไ่ปของปัญหา



Problem Statement

● “เมือ่ [บริบท] ฉนัอยากจะ [ท ำส่ิงน้ี] ฉนัจะได้ [ส่ิงท่ีคำดว่ำจะเกิด]"

● ฉนั = persona



Problem Statement

● “เมือ่ [บริบท] ฉนัอยากจะ [ท ำส่ิงน้ี] ฉนัจะได้ [ส่ิงท่ีคำดว่ำจะเกิด]"

● ฉนั = persona

○ เมื่อ ฉันเดินทำงด้วยเครื่องบิน ฉนัอยากจะเข้ำเกตโดยไม่ต้องใช้ตัว๋กระดำษ ฉนัจะไดไ้ม่ต้องพิมพต์ัว๋ทุกคร ัง้

○ เมื่อ ฉันขบัรถ ฉนัไม่อยำกท่ีจะต้องเปิดแผนท่ีกระดำษไปด้วย ฉนัจะไดข้บัรถได้ปลอดภยั



Lab6- ริด Problem Statements

• เขยีน 3 Problem Statements และแนวคดิส าหรบัแกปั้ญหาส าหรบัแอปเรา

● “เมื่อ [บริบท] ฉนัอยากจะ [ท ำส่ิงน้ี] ฉนัจะได้ [ส่ิงท่ีคำดวำ่จะเกิด]”

Idea 1 . . .

Idea 2 . . .



เช่น 

○ เมื่อ ฉันเดินทำงด้วยเครื่องบิน ฉนัอยากจะเข้ำเกตโดยไมต้่องใช้ตัว๋กระดำษ ฉนัจะไดไ้ม่
ต้องพิมพต์ัว๋ทุกครัง้

■ Idea 1 = QR Code Check in 

■ Idea 2 = SMS Code Check in 

○ เมื่อ ฉันขบัรถ ฉนัไมอ่ยำกท่ีจะต้องเปิดแผนท่ีกระดำษไปด้วย ฉนัจะไดข้บัรถได้ปลอดภยั

■ Idea 1 = App ระบบน ำทำงอจัฉริยะ

■ Idea 2 = เครื่อง GPS ติดรถs



Lab7- จัดล าดับรวาาส ารัญของ idea ฟงัก์ชันแอปเรา

เล่นเกมส์

สง่ stickerChat

จ่ายบลิ

สัง่อาหาร เรยีก Taxi
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เกบ็ไว้


